Referat af
Menighedsrådsmøde
torsdag den 14.juni 2018 kl. 16.30 – 18.30

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra MR-mødet den 18. maj 2018
Godkendt og referat fra 18.maj underskrevet.
2. Budget 2019 – ønsker
Gennemgået af kassereren og godkendt.
Ligeledes blev målsætningen godkendt.
(Ib)
3. Nyt fra præsten
Indskrivning af konfirmander den 17. juni
Ny sorggruppe starter i Rinkenæs til september
Børnekonfirmandhold er planlagt.
(Marianne)
orientering
4. Mere nyt fra formanden
a) Samarbejdsaftale om kordegnefunktion (bilag vedlagt)
ændringsforslag skrevet med rødt
Blev vedtaget.
vedtagelse
b) Persondatabeskyttelse
Mette tager sig af Kirkelige Medier mht. persondatabehandlingsloven.
orientering
Personaledata må ikke gemmes længere end 5 år, derefter skal disse data fjernes.
Vedr. persondatabeskyttelse:
Vedr. fotografering under kirkelige handlinger/Gudstjenester: Tro og religiøs tilknytning
betragtes som personfølsomme data og skal derfor i særlig grad beskyttes. Som det tolkes fra
menighedsrådsforeningen, kræver fotografering samtykke. Det er endnu ikke helt afklaret,
hvordan datastyrelsen vil fortolke offentliggørelser af billeder gruppe af deltagere, derfor
afventer vi videre afklaring og tager ingen billeder, men mindre vi har samtykke.
Biskoppens opfordrer til at medtænke kristne indvandrere og deres efterkommere og hvordan
menighedsrådene kan åbne folkekirken for denne gruppe mennesker. Marianne vil drøfte sagen
med indvandrepræsten i provstiet.

Der skal laves nye regler for nye gravpladser på Gl. Kirkes kirkegård (tages op igen)
Foreningerne bag Parkkoncerter må sætte skilt op på kirkens grund på hjørnet af Nederbyvej og
Kirkevej.
Skal vi lave et nyhedsbrev?

5. Nyt fra DFKB
Konstituering er som følger:
Margit fra Egernsund: formand
Lilian fra Kværs: næstformand
Mette fra Rinkenæs: sekretær
(Frede/Mette)
6. Nyt fra kirkeværgen
Trappearbejdet ved Nederbyvej op til kirkegården er i fuld sving
Frede arbejder med materialepladsen

orientering
orientering
orientering

Varmeanlægget i Gl. Kirke skal repareres

7. Nyt fra kontaktpersonen
Der mangler vikarer for kirketjeneren.
Der skal indhentes børneattester på relevante personer.
(Thomas)
orientering
8. Nyt fra aktivitetsudvalget
Der er børnekirke den 19. juni.
Vi lægger på Facebook, Gråsteneren glemte vores annonce.
Hjælpere til kaffe i Gl. Kirke:
Heidi og Ruth den 12. juli
?
19. juli
Solvej d. 26. juli
(Helen)
orientering
9. Eventuelt
Sogneudflugten den 25. august: Hans Jørgen sætter annonce i Gråsteneren
”Fornyelse” af de gamle tegninger og beskrivelser fra Korskirkens opførelse arbejdes der på
10. Lukket punkt

Næste møder i menighedsrådet:
-

Onsdag 22. august kl. 16.30
19. september kl. 16.30
9. oktober kl. 19.00 (årsberetning)
23. oktober kl. 16.30
27. november kl. 17.00

